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BR.0012.2.15.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 9 listopada 2020 r., godz. 16.00 

Obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – 
na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych przed monitorami komputerów radnych i zaproponował przyjęcie następującego 
porządku obrad: 

1) Ustalenie terminu kolejnych posiedzeń. 

2) Petycja w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za gospodarowanie 
odpadami. 

3) Petycja Stowarzyszenia Zdrowe Miasto w sprawie budowy zbiornika 
przeciwpowodziowego na terenie tzw. Wilczych Dołów. 

4) Petycja Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice w sprawie modernizacji 
Kąpieliska Leśnego. 

5) Petycja Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie nagrywania 
i udostępniania przebiegu posiedzeń. 

6) Petycja Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie uhonorowania 
Kornela Morawieckiego. 

7) Skarga na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11. 

8) Skarga na prezesa jednego z gliwickich Stowarzyszeń. 

9) Wniosek w sprawie oznakowania ul. Wichrowe Wzgórze. 

10) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Ustalenie terminu kolejnych posiedzeń. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski powrócił do kwestii terminu posiedzeń 
Komisji i wskazał, że w poniedziałek 16 listopada może nastąpić kolizja z posiedzeniami 
innych komisji Rady, w których zasiadają również członkowie Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji. Zaproponował, aby w poniedziałki blok posiedzeń komisji rozpoczynać od Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji, a godziny rozpoczęcia pozostałych odpowiednio przesunąć. 
Poprosił członków Komisji o przemyślenie propozycji (którą można przekazać 
przewodniczącym pozostałych Komisji), natomiast zwołanie najbliższego posiedzenia 
zaproponował wyjątkowo na wtorek 17 listopada (godz. 16.00). Przewodniczący poprosił 
również radnych o zaplanowanie terminu kolejnego posiedzenia Komisji na dzień 
23 listopada. 

Brak uwag ze strony członków Komisji. 
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Ad 2) Petycja w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za gospodarowanie 
odpadami (w sprawie BR.0012.12.20.2020, kor. nr UM.993494.2020). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przybliżył wystąpienie wskazując, że jest 
to sprawa podobna do wcześniej rozpatrywanych przez Komisję. Ponieważ termin 
rozpatrzenia sprawy upływa 21 stycznia 2021 r., zaproponował, aby na razie wstrzymać 
się z analizowaniem i poprosił radnych o wyrażenie opinii na ten temat. 

Radny Adam Majgier zgodził się na propozycję Przewodniczącego Komisji. 

Radny Jacek Trochimowicz uznał, że Komisja powinna poczekać na stanowisko 
Prezydenta Miasta. Wyraził obawę, że tego typu sprawy będą coraz częściej wracać, 
ponieważ w ostatnim czasie podniesiona została opłata za odbiór śmieci. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zaproponował, aby zwrócić się do Komisji 
Gospodarki Komunalnej o przedstawienie opinii w sprawie wystąpienia. 

Radny Michał Jaśniok uznał, że, jeśli radni obawiają się stałego powracania sprawy, to 
rozwiązaniem byłoby referendum, w którym mieszkańcy mogliby się wypowiedzieć na 
temat metody ustalania opłaty i wybrać taką, która im odpowiada, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski uznał, że zmiana powinna nastąpić 
w samym systemie gospodarowania odpadami, na poziomie ustawodawstwa.  

Radni poparli skierowanie prośby o opinię do Komisji Gospodarki Komunalnej – Komisja 
wystąpi z pismem jw. 

Ad 3) Petycja Stowarzyszenia Zdrowe Miasto w sprawie budowy zbiornika 
przeciwpowodziowego na terenie tzw. Wilczych Dołów (w sprawie 
nr BR.0012.12.18.2020, kor. nr UM.883874.2020). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, iż zastanawia się, w jaki 
sposób postąpić z tą interwencją, ponieważ obawia się, że pozostaje ona poza 
kompetencjami Rady Miasta. Zaproponował, żeby w tej sytuacji wystąpić o opinię prawną 
do radcy. 

Radny Jacek Trochimowicz poparł wystąpienie o opinię prawną, ponieważ sprawa 
dotyczy kwestii wzbudzającej emocje wśród mieszkańców. Uznał, że Komisja powinna 
unikać dróg na skróty w trakcie rozpatrywania spraw. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zaproponował skierowanie do radcy 
prawnego pytania o podmiot właściwy do rozpatrzenia tej sprawy i, w razie braku 
kompetencji Rady Miasta, przekazanie wystąpienia do podmiotu właściwego. Następnie 
poprosił o przegłosowanie tego trybu procedowania. 

Wynik głosowania: 6 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Ad 4) Petycja Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice w sprawie modernizacji 
Kąpieliska Leśnego (w sprawie BR.0012.12.12.2020). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski wskazał, iż należy się zastanowić nad 
dalszym procedowaniem w tej sprawie. Przypomniał, że dwukrotnie, ze względu na 
pandemię, nie doszło do zaplanowanej wizyty na terenie obiektu. Zaproponował także, aby 
sprawdzić, jak do petycji odniósł się Prezydent Miasta. 

Radny Jacek Trochimowicz wskazał, że uznanie proponowanych w petycji działań za 
zasadne wiązałoby się z inwestycjami, więc należy się zastanowić, czy to leży 
w kompetencjach Komisji, podobnie jak ocena stanu technicznego obiektu. Radny 
podkreślił jednak, że, co do zasady, petycja nie wzbudza uwag.  



 

 

3 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał, że przedmiotem petycji nie 
jest sama modernizacja, a wystąpienie z apelem do Prezydenta Miasta. Jeśli jednak 
Prezydent analogiczną petycję Stowarzyszenia rozpatrzy pozytywnie, pozostaje pytanie, 
czy apel ze strony Rady Miasta będzie miał sens. 

Radny Jacek Trochimowicz zgodził się, że można to uznać za dobry kierunek działania. 
Przypomniał jednak, że Komisja zamierzała odwiedzić obiekt, aby zapoznać się z jego 
stanem i decydować o czymś, co widziała. Radny uznał, że należy poczekać na opinię 
Prezydenta Miasta, a w przypadku zasadniczych rozbieżności dyskutować. Radny 
przypomniał także, że Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych informował 
o zaplanowanym harmonogramie działań na terenie Kąpieliska. 

Radny Adam Majgier poparł wstrzymanie się z działaniem do czasu uzyskania informacji 
na temat stanowiska Prezydenta Miasta. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zgodził się z przedmówcami i zapytał, czy 
są inne wnioski. 

Wobec braku odmiennych głosów, Komisja postanowiła poczekać na stanowisko 
Prezydenta Miasta w sprawie. 

Ad 5) Petycja Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie nagrywania 
i udostępniania przebiegu posiedzeń (w sprawie BR.0012.12.15.2020, kor. 
nr UM.831977.2020). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zaproponował, aby ustalić plan działania 
w sprawie petycji. Uznał, że Komisja powinna zaprosić gości, z którymi mogłaby 
porozmawiać na temat możliwości i obaw wiążących się z realizacją postulatów ZChR. 

Radny Jacek Trochimowicz przypomniał, że Komisja miała plan zaprosić na swoje 
posiedzenie ekspertów. Dyskusja na posiedzeniu była burzliwa, a radni ostatecznie zbliżyli 
się do poglądu, że należy przebieg posiedzeń udostępniać, mając jednak na uwadze 
zagrożenia. Zdaniem radnego należy uważać, aby „nie wylać dziecka z kąpielą”. Może się 
bowiem zdarzyć, że jakiś mieszkaniec będzie chciał przedstawić Komisji swoją sprawę, ale 
zrezygnuje z tego z obawy, że każdy będzie mógł o tym posłuchać. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski potwierdził, że miała miejsce dyskusja, do 
której jednak Komisja planowała powrócić. 

Radny Michał Jaśniok poinformował, że pamięta przebieg dyskusji, pewien wstęp do 
tematu, i to, że Komisja postanowiła do niej wrócić. Radny zaproponował, aby na 
posiedzenie Komisji zaprosić Inspektora Ochrony Danych z Urzędu Miejskiego oraz 
Naczelnik Biura Rady Miasta, a także autorów wniosku. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zapytał, czy radni uważają za niezbędne 
zaproszenie autorów wystąpienia, czy też wystarczy poinformować ich o przebiegu prac. 

Komisja postanowiła zaprosić Inspektora Ochrony Danych oraz Naczelnik Biura Rady 
Miasta i poprosić ich o przedstawienie informacji w zakresie ochrony danych osobowych, 
kwestii technicznych, a także spraw organizacyjnych i Regulaminu Rady Miasta.  

Ustalono, że autorzy petycji zostaną zaproszeni na kolejne posiedzenie Komisji, po 
spotkaniu z IOD oraz Naczelnikiem Biura Rady. 

Radny Jacek Trochimowicz uznał, że wszystkich gości powinno się zaprosić w jednym 
terminie, aby zobaczyć, jak mogą wyglądać takie posiedzenia z wieloma uczestnikami. 

Radny Adam Majgier zgodził się, że jest to okazja do zobaczenia, jak wyglądają tego 
typu spotkania. 

Uzgodniono, że termin spotkania z gośćmi jw. wraz z wszelkim szczegółami zostanie 
ustalony na posiedzeniu w dniu 17 listopada br. 
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Ad 6) Petycja Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie uhonorowania 
Kornela Morawieckiego. (w sprawie BR.0012.12.14.2020, kor. nr 
UM.831976.2020). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zaproponował, aby do sprawy powrócić na 
kolejnym posiedzeniu. 

Komisja zgodziła się ww. propozycją. 

Ad. 7) Skarga mieszkanki na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 
(w sprawie BR.0012.12.17.2020, kor. nr UM.927835.2020). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował o otrzymaniu skargi oraz 
wyjaśnień Prezydenta Miasta. Poprosił radnego Gabriela Bodziocha o zreferowanie sprawy 
na kolejnym posiedzeniu Komisji. 

Ad 8) Skarga na prezesa jednego z gliwickich Stowarzyszeń wraz z opinią prawną 
(w sprawie BR.0012.12.13.2020, kor. nr UM.750954.2020). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że z opinii prawnej wynika, 
iż sprawa pozostaje poza kompetencjami Rady Miasta. Dodał, że skarżący się z nim 
skontaktował i Przewodniczący wstępnie go o takiej wykładni poinformował. Zgodnie 
z opinią, Komisja powinna stwierdzić swój brak właściwości do rozpatrzenia skargi. 
Przewodniczący przypomniał także, że skarżący przekazał dodatkowe dokumenty, jednak 
otrzymana opinia prawna je uwzględnia.  

Przewodniczący zaproponował przygotować projekt uchwały stwierdzający brak 
właściwości Rady Miasta do rozpatrzenia sprawy i poprosił o przegłosowanie takiego 
stanowiska. 

Wynik głosowania: 6 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
przygotuje ww. projekt uchwały i przedłoży go Radzie Miasta.  

Ad 9) Wniosek w sprawie oznakowania ul. Wichrowe Wzgórze (w sprawie 
BR.0012.12.19.2020, kor. nr UM.877287.2020). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał, że, zgodnie ze wstępną 
opinią prawną, rozpatrzenie sprawy leży poza kompetencjami Rady Miasta. Komisja 
zwróciła się do radcy prawnego o kolejną opinię, z której wynika, iż wystąpienie należy 
zakwalifikować jako petycję i przekazać do rozpatrzenia Prezydentowi Miasta jako organowi 
właściwemu. 

Przewodniczący zaproponował przygotować projekt uchwały stwierdzający brak 
właściwości Rady Miasta do rozpatrzenia sprawy i poprosił o przegłosowanie takiego 
stanowiska. 

Wynik głosowania: 6 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
przygotuje ww. projekt uchwały i przedłoży go Radzie Miasta.  

Ad 10) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 
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a) E-mail Stowarzyszenia Zdrowe Miasto w sprawie ochrony przyrody na terenie placu 
budowy zbiornika przeciwpowodziowego (w sprawie BR.0012.12.18.2020, kor. 
nr UM.1007387.2020) – Komisja zapoznała się. 

b) Odpowiedź Wydziału Gospodarowania Wodami na pismo jw. (w sprawie 
BR.0012.12.18.2020, kor. nr UM.1007387.2020) – Komisja zapoznała się. 

c) Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie petycji (w sprawie BR.0012.12.14.2020, 
kor. nr UM.865497.2020) – Komisja zapoznała się. 

d) Pismo do podmiotu wnoszącego o przekazaniu petycji do rozpatrzenia wg właściwości 
(w sprawie BR.0012.12.14.2020, kor. nr UM.856181.2020) – Komisja zapoznała się. 

e) Wyjaśnienia do skargi mieszkanki przekazane przez Wydział Edukacji (w sprawie 
BR.0012.12.17.2020, kor. UM.953013.2020) – Komisja zapoznała się. 

f) E-mail mieszkańca z pytaniem o stan sprawy wraz z dodatkowymi dokumentami 
(w sprawie BR.0012.12.19.2020, kor. nr UM.1037429.2020) – Komisja poinformuje 
mieszkańca, że sprawa leży poza kompetencjami Rady Miasta. 

g) Raport o stanie oświaty w Gliwicach wraz z pismem przewodnim (w załączeniu, kor. 
nr UM.988398.2020) – Komisja zapoznała się. 

h) Oferta szkoleniowa – rozpatrywanie skarg podczas pandemii (w załączeniu) – Komisja 
zapoznała się. 

i) Analiza skarg, wniosków i petycji w III kwartale 2020 r. (w załączeniu, kor. 
nr UM.911555.2020) – Komisja zapoznała się. 

(***) 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na 17 listopada 2020 r. 

 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

(-) Paweł Wróblewski 
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